
บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2562
บร�ษัท พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห�องประชุมว�ภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร�าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บร�ษัท พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปป�ตอล เซ็นเตอร� ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ� 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061



 

  



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ์ 02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 หน้า 1    

ที่ EA : CS-AGM/2562 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่แนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561  
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 2561 พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ในรูปของรหสัคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการยกเลิกการออกหุ้นกู้ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 5) 

5. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
6. ประวตัิกรรมการท่ีออกตามวาระและถกูเสนอเพื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ และนิยามกรรมการอิสระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 8) 
7. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ส าหรับปี 2562  

(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 9) 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อปฏิบตัิและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
10. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
11. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิง่ที่แนบมาด้วย 11.1, 11.2, 11.3 ตามล าดบั) 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562  
ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 
บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้บนัทึกจดัท า 
รายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 1 
การลงมต ิ: 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในรอบปีบญัชี  สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึง่มาในรูปแบบของรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561  
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 
การลงมต ิ: 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้  จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที่  3   เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 112 และ 113 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บญัชีก าไรขาดทนุ ที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไร
ขาดทนุ ที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่สง่มาในรูปแบบของรหสัคิว
อาร์ (QR Code) ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น  เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่สง่มาในรูปแบบของรหสัคิว
อาร์โค้ด  (QR Code)  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3  
การลงมต:ิ 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 
20,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ตามที่จ าเป็น ได้แก่ การ Refinancing Supplier 
Credit โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ที่จงัหวดัชยัภมูิ, การใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ส าหรับลงทนุในโครงการต่าง ๆ 
รวมทัง้การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท Amita Technologies Inc. ในไต้หวนั รวมถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหนีด้้วยวิธีอื่น ท าให้ไมต้่องออกหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
 คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอออก 
หุ้นกู้  โดยก าหนดต้องยื่นค าขอภายใน 1 ปี นบัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิยกเลิกการออกหุ้นกู้ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
การลงมติ :  
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ใหม)่ วงเงนิไม่เกนิ 15,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 เนื่องจากใน ปี 2562 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่าง ๆ เช่น โครงการ New Biodiesel, การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน
บริษัท  Amita Technologies Inc., โครงการ Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมไปถึง Projects อื่น ๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่โครงการเหล่านี้ บริษัทฯ จ าเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity)
 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อท่ีจะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 8,000 ล้านบาท
ดังนั้นจึงขอเสนอการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า  เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม
รายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญปะชุมเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5
การลงมติ :
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง
โดยขึ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก าหนดในสัญญาต่าง  ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัด
ทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
 ตารางดงัต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรยีบเทียบก าไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
(ปรับปรุง) 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,486.30 4,015.35 2,103.37 2,297.97 
2. ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุ้น) 0.93 1.08 0.56 0.62 
3. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลที่จ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 26.75 18.58 26.60 16.23 
4. เงินปันผลจ่ายประจ าปตี่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ) 0.25 0.20 0.15 0.10 
5. จ านวนเงินปันผลที่จา่ยเป็นเงิน (ล้านบาท) 932.50 746.00 559.00 373.00 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 
 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจดัสรรก าไรสุทธิ ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องส ารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวเพิ่มอีก

(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561
โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 932,500,000.- บาท
(เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.75 ของก าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจาก
ก าไรสะสมของกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ :  อัตราจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินผล ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายในความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ข้อ (2) ข้างต้น

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก าหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ า
ปี 2561 ดังกล่าวจะด าเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 6

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า  
ปี 2562 

การลงมติ : 
 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทฯ
การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผู้ถือหุ้น โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น
ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ กรอบการก าหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและด าเนินการมีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่ องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม
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(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจ าปีส าหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะท าการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 

 ความเห็นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้อัตราค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 ในอัตรา เดียวกับปีที่ผ่านมา  
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) เปรยีบเทียบกับป ี2561 (ปีทีผ่านมา) มีดังนี ้
 

รายการ เสนอส าหรับปี 2562 ปี 2561 
 ค่าตอบแทนรายเดือน   

- ประธานคณะกรรมการบรษิัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- กรรมการบรษิัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 

 โบนัส   
- ประธานคณะกรรมการบรษิัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- กรรมการบรษิัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   
- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ

ประชุม (จา่ยเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ
ประชุม (จา่ยเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ
ตามข้อบังคับบรษิัทฯ) 

ไม่มี ไม่มี 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้

เสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 
การลงมติ : 
 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18 
ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง  
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 ในปีนี้ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจรติ  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

2. นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกุลชยั กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล  

4. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบส่ือสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
  



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ์ 02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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 ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอ
แตง่ตัง้กรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวตัิของกรรมการบริษัททัง้ 4 ท่าน และ
คณุสมบตัิ ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด มีรายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณา
คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 4 ท่าน เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ
กรรมการรายเดิมดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
 
1. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

2. นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล  

4. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
ประจ าปี 2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท 37 ก าหนดให้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปพีิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และการให้ค ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์  
ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้
รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 
คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาดังนี้ 
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599  

      (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี ได้แก่ ปี 2559-2561) และ/หรือ  
2. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวิทย์  ทะเบียนเลขที่ 6552   และ/หรือ  
3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ   ทะเบียนเลขที่ 7795  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 9 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 และค่าใชจ้่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจรงิของบรษิัทฯ ดังนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษทัฯ 
(งบการเงินระหวา่งกาลและส าหรับปี) 

2,327,600 2,327,600 - 

ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 
บัตรส่งเสริมการลงทุน 

50,000 บาท/ฉบับ 50,000 บาท/ฉบับ - 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 
ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม  

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ 
ส าหรับปี 2562 จ านวน 30 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจ านวน 7,552,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/
ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม 
และค่าบริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรออง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในต่างประเทศ 5 บริษัท  
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท 
จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  
 มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ  
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
การลงมติ : 
 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
 

ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 

 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
           บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
 
      
           (นายสมใจนกึ เองตระกูล) 
                              ประธานคณะกรรมการบรษิัท  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 และ 3 

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2561 

 
(รายการนีบ้นัทกึในรูปแบบการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code)) 

 

 
 

http://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EA&date=190425 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4 

รายละเอียดการยกเลกิการออกหุน้กูว้งเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
20,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง  ๆ ตามที่จ าเป็น ได้แก่ การ Refinancing Supplier  
Credit โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดชัยภูมิ, การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
รวมทั้งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท Amita Technologies Inc. ในไต้หวัน รวมถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การ Refinance ด้วยวิธีการแก้ไข
สัญญาเงินกู้ (Amendment Agreement) โดยหลัก ๆ จะเป็นการปลดหลักประกัน ลดดอกเบี้ย และปรับ Principle Repayment 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางสัญญาที่ดีกว่าการออกหุ้นกู้ ท าให้ไม่ต้องออกหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นขอออกหุ้นกู้ 
 โดยก าหนดให้ต้องยื่นค าขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

 
 เนื่องจากใน ปี 2562 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่าง ๆ เช่น โครงการ New Biodiesel, การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน

บริษัท Amita Technologies Inc., โครงการ Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมไปถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่โครงการเหล่านี้ บริษัทฯ จ าเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity) ซึ่ง 
Internal Cash Flow ของบริษัทฯ เองนั้น อาจจะไม่เพียงพอ 

 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อท่ีจะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 8,000 ล้านบาท 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทาง 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

ดังนั้น จึงให้เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ : ช าระคืนเงินกู้เดิมของบริษทัฯ และใช้ในการด าเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในแต่ละคราว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ 
ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและหรือ/ผู้ลงทุน
สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
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อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้
ออกในคราวนั้น ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน  
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้ลงนาม มีอ านาจ ดังนี้ 
1. ก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย  

อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ  
การเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร 

3. น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการ 
ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง  ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล  
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

 
มาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับหรือกฎหมาย
อื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด 
จึงไม่ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก 
1. นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ การจ่าย 
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญา
ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

2. อัตราเงนิปันผลที่เสนอจา่ยประจ าปี 2561 
เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็น
ในการบริหารจัดการผลก าไรและกระแสเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการใช้เงินตามแผนธุรกิจ ดังนั้น จึงเสนอ 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ 
รวมเป็นเงิน 932,500,000.- บาท (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.75 ของก าไรสุทธิ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากก าไรสะสมของกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. ก าหนดวนัให้สทิธิผู้ถือหุ้นและวันจ่ายเงนิปนัผล (เมือ่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2561) 
- คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2561 และ 
- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดังกล่าวจะด าเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถกูเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 
 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 
พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต / สญัชาติไทย / อาย ุ68 ปี 

 
 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 
กรณีที่ได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ จ านวนปีของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
จะเป็น 10 ปี ในการประชมุสามญัถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ/ผู้ อ่ืนที่ถือหุ้นแทน) 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2560  : - ไมมี่ - 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2561  : - ไมมี่ - 
 จ านวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดลง) :  - ไมเ่ปลี่ยนแปลง - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบริหารทัว่ไป) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร กองบญัชาการทหารสงูสดุ (วปอ.2546) 
 ปริญญาบตัร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบนัทหารเรือขัน้สงู 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T) 
 D. Eng. (Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2550 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Audit Committee Program ครัง้ที่ 22/2551 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2555 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Drafting, Negotiating & Managing’ Successful Construction Contracts Summit 2015 จดัโดยสถาบนัวิจยัโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหมก้่าวไกลสูค่วามยัง่ยืน  จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัป์ 
 หลกัสตูร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร เมืองอจัฉริยะและศนูย์ข้อมลู จดัโดยสมาคมวิศวกรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร การควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและรองรับยทุธศาสตร์ (อบรมภายในบริษัทฯ) 
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พลอากาศเอกชัยนนัท์ ธรรมสุจริต (ตอ่)
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ต าแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 
 กรรมการอิสระ (2555 – ปัจจุบัน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (2557 – ปัจจุบัน) 
(กรรมการตรวจสอบ (2555 – ปัจจุบัน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการสรรหา (2557 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน (2559 – ปัจจุบัน) 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่ม 
บริษัทย่อย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ ามัน และเชื้อเพลงอ่ืน ๆ 
เพ่ือยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้าน
สะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย) 

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
บมจ.ไฮโดรเท็ค 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (2550 – ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ (2550 – ปัจจุบัน) 

 รับก่อสร้างและรบับริหารจัดการงานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. ระบบผลิตน้ า           3. ระบบก าจัดขยะ 
2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย   4. การแปรรปูวัสดุเหลือใช้ ให้พลังงานทดแทน 

ส านักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
 ข้าราชการบ านาญ (2549 – ปัจจุบัน) 
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 – ปัจจุบัน) 

 หน่วยงานราชการ 

จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดปี 2561 

 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

: 7/7     ครั้ง 
: 10/10 ครั้ง 
: 3/3     ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

: 3/3  ครั้ง 
: 4/4  ครั้ง 
: 5/5  ครั้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท ได้แก ่
 บมจ.ไฮโดรเท็ค : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น  : ไม่มี            
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
 การเป็นผู้ใหบ้ริการวิชาชีพ 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ)
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ตัง้แต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 

 15 มกราคม 2562 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพ่ือคดัเลือกและเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหากได้รับการเลือกตัง้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระนัน้ สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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นายวุฒเิลิศ เจียรนิลกุลชัย 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง  
นายวฒิุเลิศ เจียรนิลกลุชยั / สญัชาติไทย / อาย ุ48 ปี 

 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 10 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 

 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ/ผู้ อ่ืนที่ถือหุ้นแทน) 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2560  : 16,032,849 หุ้น (0.430%) 
ถือโดยตนเอง                   : 16,032,849 หุ้น (0.430%) / ถือโดยคูส่มรส    : - ไมมี่ - 

 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2561  : 15,632,849 หุ้น (0.419%) 
ถือโดยตนเอง                   : 15,632,849 หุ้น (0.419%) / ถือโดยคูส่มรส    : - ไมมี่ - 

 จ านวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดลง) :    (400,000) หุ้น (0.011%) 
ถือโดยตนเอง                   :    (400,000) หุ้น (0.011%) / ถือโดยคูส่มรส    : - ไมมี่ - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาโท Science Major Computer and Engineering Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 71/2551 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ต าแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 
 กรรมการบริษัท (2551 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการบริหาร (2551 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจบุนั) 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่ม 
บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจพฒันาและผลิตแบตเตอร่ี (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 
 ธุรกิจบริการสถานีอดัประจไุฟฟา้ และสถานีบริการน า้มนั และเชือ้เพลงอ่ืน ๆ 
เพื่อยานยนต์ทกุประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้าในร้านค้าปลีกทัว่ไป 
ร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก  
(ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจวิจยั และพฒันา (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 
บจ.เพอร์เฟค ออยล์ 
 กรรมการบริษัท (2547 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.เพาเวอร์ 10 
 กรรมการบริษัท (2544 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.ดับเบิล้ 10 
 กรรมการบริษัท (2544 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 
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นายวุฒเิลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ) 
บจ.เฟมัส 10 
 กรรมการบริษัท (2544 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.มิตรสยามออยล์ 
 กรรมการบริษัท (2534 – ปัจจบุนั) 

 การขายสง่ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลยีม 

บจ.ชาลีเทรดดิง้ 
 กรรมการบริษัท (2538 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.มาเจริญ 
 กรรมการบริษัท (2538 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.สืบเน่ืองการค้า 
 กรรมการบริษัท (2538 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.ท ูพลัส วัน ออยล์ 
 กรรมการบริษัท (2538 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.มาลี ออยล์ 
 กรรมการบริษัท (2537 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

บจ.ซี.ซี.ออยล์ 
 กรรมการบริษัท (2537 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 

จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2561 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:  5/7 
:  8/12 
:  3/5 

ครัง้ 
ครัง้ 
ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไมมี่ - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : 11 บริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : 17 บริษัท ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ตัง้แต่วนัที่ 2 ตลุาคม 2561 –  

15 มกราคม 2562 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัท 
ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 
หมอ่มราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั / สญัชาติไทย / อาย ุ58  ปี 

 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 
กรณีที่ได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ จ านวนปีของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
จะเป็น 10 ปี ในการประชมุสามญัถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหา 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ/ผู้ อ่ืนที่ถือหุ้นแทน) 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2560  : - ไมมี่ - 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2561  : - ไมมี่ - 
 จ านวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดลง) :  - ไมมี่เปลี่ยนแปลง - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Audit Committee Program ครัง้ที่ 41/2555 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Role of Nomination and Governance Committee - RNG รุ่นที่ 7/2558 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหมก้่าวไกลสูค่วามยัง่ยืน  จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัป์ 
 หลกัสตูร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร การควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและรองรับยทุธศาสตร์ (อบรมภายในบริษัทฯ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ต าแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 
 กรรมการอิสระ (2553 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการตรวจสอบ (2553 – ปัจจบุนั) 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา (2557 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (2559 – ปัจจบุนั) 
 

 ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสทุธ์ิ และ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน  
(ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจพฒันาและผลติแบตเตอร่ี (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 
 ธุรกิจบริการสถานีอดัประจไุฟฟา้ และสถานีบริการน า้มนั และเชือ้เพลงอ่ืน ๆ เพื่อ
ยานยนต์ทกุประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้าในร้านค้าปลีกทัว่ไป ร้าน
สะดวกซือ้ และธุรกิจศนูย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจสิติก  
(ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจวิจยั และพฒันา (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย)  
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หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั (ต่อ)
ส านักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร 
 ผู้อ านวยการ (2542 - ปัจจบุนั) 

 ให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมาย 

จ านวนการเข้าประชมุ / การประชมุทัง้หมดในปี 2561 

 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

: 7/7     ครัง้ 
: 10/10 ครัง้ 
: 3/3     ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

: 3/3  ครัง้ 
: 4/4  ครัง้ 
: 5/5  ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน    : ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น           : ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : ไมมี่ 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีสว่นร่วมการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
 การเป็นผู้ ให้บริการวิชาชีพ 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

: ไมมี่ 
: ไมมี่ 
: ไมมี่ 
: ไมมี่ 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ตัง้แต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 

 15 มกราคม 2562 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพ่ือคดัเลือกและเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้  
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหากได้รับการเลือกตัง้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระนัน้ สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ี ยวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการที่ได้น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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นายสมโภชน์ อาหุนัย 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ) / กรรมการบริหารความเสีย่ง /ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 นายสมโภชน์ อาหนุยั / สญัชาติไทย / อาย ุ51 ปี 

 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 10 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายก ากบัธุรกิจไฟฟา้ 

การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ/ผู้ อ่ืนที่ถือหุ้นแทน) 
 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2560  : 1,524,143,793 หุ้น (40.862%) 
ถือโดยตนเอง                   :    869,160,186 หุ้น (23.302%) 
ถือผ่าน Trustee               :    630,000,000 หุ้น (16.890%) 
ถือโดยคูส่มรส                  :      24,983,607 หุ้น (0.670%) 

 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2561  : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%) 
ถือโดยตนเอง                   :    876,436,386 หุ้น (23.497%) 
ถือผ่าน Trustee               :    630,000,000 หุ้น (16.890%) 
ถือโดยคูส่มรส                  :      24,983,607 หุ้น (0.670%) 

 จ านวนหุ้นเพ่ิมขึน้ (ลดลง) :        7,276,200 หุ้น (0.195%) 
ถือโดยตนเอง                   :        7,276,200 หุ้น (0.195%) 
ถือผ่าน Trustee               :  - ไมเ่ปลี่ยนแปลง - 
ถือโดยคูส่มรส                  :  - ไมเ่ปลี่ยนแปลง - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
- เป็นน้องชายร่วมบิดา – มารดา เดียวกนัของ นายสมบรูณ์ อาหนุยั (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร) 
- เป็นพี่ชายร่วมบิดา – มารดา เดียวกนัของ น.ส.สภุาภรณ์ อาหนุยั (ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรบริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม และการลงทนุ วธอ.รุ่นที่ 2 จดัโดยสถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม (IBID) 
 หลกัสตูรอบรามการลงทนุ ULTRA WEAL TH - INVEST LIKE A MASTER จดัโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 9 (วพน.9) จดัโดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
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นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ) 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ต าแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 
บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 
 กรรมการบริษัท (2551 – ปัจจบุนั) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร (2551 – ปัจจบุนั) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจบุนั) 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (2552 – ปัจจบุนั) 
 รักษาการ – ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากบัธุรกิจไฟฟา้  
(2558 – ปัจจบุนั) 

 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และ
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่ม 
บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจพฒันาและผลิตแบตเตอร่ี (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย) 
 ธุรกิจบริการสถานีอดัประจไุฟฟา้ และสถานีบริการน า้มนั และเชือ้เพลงอ่ืน ๆ 
เพ่ือยายนต์ทกุประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้าในร้านค้าปลกีทัว่ไป ร้าน
สะดวกซือ้ และธุรกิจศนูย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทยอ่ย) 

 ธุรกิจวิจยั และพฒันา (ผ่านกลุม่บริษัทยอ่ย)  
บจ.เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท (2561 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนบัสนนุ 

บจ.อีเทอนิตี ้โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท (2561 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนบัสนนุ 

บจ.แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท (2561 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนบัสนนุ 

บจ.เอสพีบีแอล โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท (2561 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนบัสนนุ 

บจ.วัฒนาพิบูล ที่ดิน 
 กรรมการบริษัท (2560 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนบัสนนุ 

บจ.วะตะแบก วินด์ 
 กรรมการบริษัท (2552 – ปัจจบุนั) 

 ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟ 

จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2561 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:  6/7 
:  4/12 
:  5/5 

ครัง้ 
ครัง้ 
ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไมมี่ - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น : 6 บริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : 26 บริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 –  

15 มกราคม 2562 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอิสระ ดงันี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ ท่ีมีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นห รือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหารของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือท่ีถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากบัข้อก าหนดของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

 

รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญช ี
 

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวัฒนาสุข 
หุ้นสว่น – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 
      
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4599 
ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน นางสาวอมรรัตน์เป็นหุ้นสว่นสายงานสอบบญัชีกลุม่ธุรกิจพลงังานของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยได้ร่วมงานกับไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สมากว่า 25 ปี 
นอกจากนี ้นางสาวอมรรัตน์ยงัมีประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ โดยได้ท างานที่
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทัง้มี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบตัิงานในโครงการระหวา่งประเทศของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อท าการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบ
บญัชีส าหรับการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สในทกุประเทศ  
 

นางสาวอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลกูค้าซึ่งด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี ้นางสาวอมรรัตน์ ยงัมีประสบการณ์ด้านการให้
ค าปรึกษาในเร่ืองการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศให้แก่กลุ่มลกูค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟา้ พลงังานและเหมือง  
 

จากประสบการณ์การท างานที่หลากหลาย  นางสาวอมรรัตน์มีความเข้าใจการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจพลงังาน ผลิตไฟฟา้และเหมืองเป็นอยา่งดี รวมทัง้ปัญหาทางด้านบญัชี
ที่เก่ียวเน่ืองกบักลุม่ธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

การมีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท 
บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ไมมี่ 
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นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย์ 
หุ้นสว่น – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

 

 
 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6552 

ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน นายบุญเรือง เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี และมีประสบการณ์การท างาน

ในส่วนงานตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านบญัชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน า้มัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า 
โดยเป็นหัวหน้าทีมงานในการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการ
บัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กบับริษัทในกลุม่ธุรกิจนีท้ัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

นายบุญเรืองได้ไปศึกษางานที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรัฐวอชิงตนั ดีซี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549 และที่
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส สาขาโตเกียว ที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในระหว่าปี พ.ศ. 
2552 ถึง พ.ศ. 2554 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนายบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทาง 
ด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการศึกษางาน 
ที่ต่างประเทศ นายบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้ค าปรึกษา
ทางด้านบญัชีกับกลุ่มธุรกิจน า้มนั ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า รวมถึงบริษัทใน
อตุสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟา้และสว่นประกอบรถยนต์ และบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การท างานในธุรกิจ และทีมงานที่หลากหลาย  ท าให้นายบุญ
เรืองมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทัง้
ปัญหาทางด้านบญัชีที่เก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มาตรฐานการ
บัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการบัญชีส าหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การมีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว 

ไมมี่ 
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นายพงทวี รัตนะโกเศศ
หุ้นสว่น – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7795 

ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา - บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US 
CPA 

ประสบการณ์ท างาน นายพงทวี มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าระหว่างประเทศรายใหญ่  
ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าขายปลีก และกลุ่ม 
ปิโตรเคมี อีกทัง้ยงัให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาทางการรายงานทางบญัชีและการเงินที่
มีความซับซ้อน รวมถึงการให้ค าปรึกษาเร่ืองความแตกต่างของ GAAP และการ
ประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง local GAAP และ 
U.S.GAAP/IFRS 

นายพงทวีเคยร่วมท างานกบับริษัท PwC ในประเทศสหรัฐอเมริกาในส านักงานต่าง ๆ 
รวมถึง Houston Dallas และ Detroit โดยมีประสบการณ์โดยตรงกับการประยกุต์ใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) U.S. GAAP และ Sarbanes 
Oxley Act 404 

นอกจากนี ้นายพงทวียังได้มีส่วนร่วมในการแปลง IFRS ในหลาย ๆ ครัง้ รวมไปถึง
การเร่ิมใช้และจดัเตรียมงบการเงินฉบบัสมบรูณ์เป็นครัง้แรก 

การมีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว 

ไมมี่ 

  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 หน้า 67    

ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า 

(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 
 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง  ๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21  
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 21. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง  ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันท่ี
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่  (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 

รอบปีบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ

บัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารท้ังหมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบตัิ ท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้ 
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิท่ีน ามาใช้
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือ หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย  บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือ

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน  
หนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ  
 บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 
2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 

 หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือ
โดยโนตารี พบัลิค 

 หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ  

ผู้ มีอ านาจในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ 

ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้ มีอ านาจของนิตบิคุลของผู้มอบฉนัทะ 
 บตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัข่ีของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสอืมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้
ก าหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้
แบบหนึง่แบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว คือ 

แบบ รายละเอียด ส าหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนงัมือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่

ซบัซ้อน 
กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

กรณีผู้ ถือหุ้ นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น 
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วิธีการมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายะเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ

มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ – ที่อยู่ 

ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง 
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุม  
เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้า
ร่วมประชุมเท่านั้น 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชั่วโมง หรือตั้งแต่
เวลา 13.00 นาฬิกา จนถงึก าหนดเวลาเริ่มประชุม 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
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 การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจัดเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตร
ลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อท าการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีคนกลางร่วมท าหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน  

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เท่านั้น 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้น

ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้ 
 
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ 
 
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 
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การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ส าหรับแต่ละวาระการประชุม โดย

แต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกต้องตรงกับวาระ 

2. ส าหรับวาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะใช้บัตรลงคะแนน
เสียงซึ่งระบุชื่อกรรมการ / บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล 

3. ส าหรับการท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความ
ประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 
บัตรเสีย 
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหนึ่ง
เครื่องหมาย หรือมากกว่าหน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย 

4. การออกสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น  
จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ท าเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับ
วาระที่ก าลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย เสร็จแล้ว จะท าการ
นับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ 

6. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อน 
การประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระท่ียังมิได้พิจารณา 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

  
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พลังงานบริสทุธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง บริษัทลงทะเบียน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยระบบ Barcode 

ผู้รบัมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

มาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

ผู้รับมอบฉันทะ 
 (เริ่ม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ 

พร้อมบัตรประจ าตัวผู้มอบ 
 และผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงบัตรประจ าตวัและ 

ใบลงทะเบยีน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

นับคะแนนเสียง 

ลงคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม 

ผู้ทีต่้องการออกเสียง        
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระ 
นั้น ๆ ให้กรอกบัตร
ลงคะแนนและ 
ชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรลงคะแนน 

หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง 
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้ให้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ – สกุล อายุ ต าแหน่ง ท่ีอยู่ การมีส่วนได้เสียในวาระที่

เสนอในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

1.  นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ 72 กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล / ประธาน

คณะกรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการ

สรรหา 

บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ  

89 อาคารเอไอเอ 

แคปปิตอล เซน็เตอร์  

ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสีย  :  ไม่มีส่วน

ได้เสียในวาระที่ 1 – 9 

 

2.  พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต 68 กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / 

กรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน / 

กรรมการสรรหา / 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ  

89 อาคารเอไอเอ 

แคปปิตอล เซน็เตอร์  

ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสีย :  

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 

1 – 7, 9 

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 

เลือกตัง้กรรมการกลบั

เข้าด ารงต าแหน่งอีก

วาระ 

 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ ทัง้ 2 ทา่น ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
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สิ่งที่แนบมาดว้ยล าดับที ่11 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.  

 
 ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไมซ่ับซ้อน 
 ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที ่

  ละเอียด ชัดเจน 
 ส่ิงที่แนบมาด้วยล าดับท่ี 11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี........................................................................... 
วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สัญชาติ                                                 .
อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .
อ าเภอ/เขต                                                       จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย์                                                .

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                                พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)                                                 .                                          
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)                                                                                                                  อาย ุ                                                  ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

(2)                                                                                                                  อาย ุ                                                  ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

(3)                                                                                                                  อาย ุ                                                  ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์                                        . 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 
                 (                                                              ) 

ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 
               (                                                              ) 

ลงชือ่.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  
                         (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  
                         (                                                              ) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากรแสตมป ์

20 บาท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 11.1 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

          เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สัญชาติ                                                 .

อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .

อ าเภอ/เขต                                                       จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย์                                                .

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                         พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)                                                                   .

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)                                                                                                                             อาย ุ                                    ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 

อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

  (2)            นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล                                                                      อาย ุ       72                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก          ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์ 10400    หรือ 

  (3)            พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต                                                               อาย ุ       68                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์  10400         . 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

  

อากรแสตมป ์

20 บาท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 11.2 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561  
ของบริษัทฯ 

- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 
 วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ปี 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและเลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ          พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต                                              . 
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ          นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย                                                       . 
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ          หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย                                                 . 
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ          นายสมโภชน์ อาหุนัย                                                              . 
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
   เห็นดว้ย            ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 

                 (                                                              ) 
ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 

               (                                                              ) 
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                              ) 
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  

                         (                                                              ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ  

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
   

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ (ตอ่)     . 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
 

          เขียนท่ี........................................................................... 
วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ.................  

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สญัชาต ิ                                                .
อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์                                                .
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                                                                                                  . 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                             พลังงานบริสุทธ์ิ  จ ากัด (มหาชน)                                                                              .
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1)                                                                                                                            อาย ุ                                    ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                        รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

  (2)            นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ                                                                      อาย ุ       72                        ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                        . 
ถนน   รัชดาภิเษก          ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์ 10400    หรือ 

  (3)            พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต                                                               อาย ุ       68                        ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                         . 
ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดนิแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์  10400         .     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                                                                                  เสียง 

  

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี  11.3 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561  
ของบริษัทฯ 

- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 
 วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ปี 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
  เห็นดว้ย                เสียง          ไม่เห็นดว้ย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและเลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
          เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ          พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต                                              . 
         เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 ช่ือกรรมการ          นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั                                                       . 

 เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 ช่ือกรรมการ          หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั                                                 . 

 เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 ช่ือกรรมการ          นายสมโภชน์ อาหนุยั                                                              . 

 เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เหน็ด้วย                เสียง          ไม่เหน็ด้วย                เสียง        งดออกเสียง                เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบขุ้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควรกิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าในการประชุม 
เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ                                                            ผู้มอบฉนัทะ 

                 (                                                              ) 
ลงช่ือ                                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (                                                              ) 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                                                              ) 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

                         (                                                              ) 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
   
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ (ต่อ)     . 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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แผนที่สถานที่จดัประชุม 
ณ ห้องประชมุวิภาวดี บอลรูม 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
 

การเดนิทาง 
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ณ สถานีพหลโยธิน 

รถไฟฟ้า BTS ณ สถานีหมอชิต  

ใช้ทางออกที่ 3 ตอ่บริการรถไฟใต้ดิน MRT ลงที่สถานีพหลโยธิน  
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ขัน้ตอนการใช้รหสั QR Code ส าหรับการดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2561 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถสง่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงาน

ประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน

สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทจดทะเบียน ได้สะดวกรวดเร็ว 

ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนการใช้งาน QR Code 

 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือของท่าน  
 

2. สแกน QR Code     
      

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบนหน้าจอมือถือ ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพื่อเรียกดูเอกสารการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต:ุ กรณีทีไ่ม่มีข้อความ (Notification) แสดงข้ึนบนหนา้จอมือ ท่านผูถื้อหุน้สามารถสแกน  QR Code จาก Application 
อืน่ๆ อาทิเช่น QR Code Reader application, Facebook application, Line application เป็นตน้ 

 

1. เปิด Application QR Code Reader, Facebook, หรือ Line บนมือถือของท่าน ในกรณีสแกน QR Code  

ผา่น Line application ขัน้ตอนดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

ส าหรับระบบ Android 

รายงานประจ าปี 2561                   

รายงานพฒันาอย่างยัง่ยืน 2561     
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E-Voting 

บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอน าเสนอระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็น Application 

ท่ีจะชว่ยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของการประชมุผู้ ถือหุ้น, การเข้าถึงเอกสารและข้อมลูน าเสนอในรูปแบบมลัติมีเดีย

ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

 การดคูะแนนโหวตของแตล่ะวาระ 

- ของผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวตและระบบ Barcode ได้บนัทึกแล้ว หรือ 

- การลงคะแนนของผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวต และระบบ Barcode ได้บันทกึแล้ว 

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการติดตอ่สื่อสารกบัผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้ ถือหุ้นสง่เข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

              ขัน้ตอนการตดิตัง้ Application 

ระบบ iOS  

สามารถติดตัง้ได้ตัง้แต ่iOS 8.0 ขึน้ไป สามารถ

ติดตัง้ได้ผ่านทาง App Store 

 

ขัน้ตอนการตดิตัง้ 

- เข้าไปท่ี App Store  
- กดแท็บ ‘ค้นหา’ เพ่ือค้นหา App 
- พิมพ์ช่ือ App ในช่องค้นหา จากภาพ 

พิมพ์ IR PLUS AGM 
- กดปุ่ ม GET และจากนัน้ให้กดปุ่ ม 

INSTALL เพ่ือติดตัง้ App 

ระบบ Android  

สามารถติดตัง้ได้ตัง้แต ่4.1 Jelly Bean (แนะน า 

4.4 ขึน้ไป) 

 

ขัน้ตอนการตดิตัง้ 

- เข้าไปท่ี Play Store  

- กดแท็บด้านบน เพ่ือค้นหา App 

- พิมพ์ IR PLUS AGM  

- เลือกท่ีช่ือ App แล้วกดปุ่ ม ติดตัง้ 
เพ่ือติดตัง้ App 

   
คู่มือการใช้งาน Application 
https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp 
พบปัญหาในการใช้งาน 

โทร. 02-2482488 ตอ่ 19356, 19357  
E-mail : ea.it@energyabsolute.co.th 



บร�ษัท พลังงานบร�ส�ทธ�์ จํากัด (มหาชน)
ชั�น 16 อาคารเอไอเอ แคปป�ตอล เซ็นเตอร� เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 โทรสาร 0-2554-9243 

www.energyabsolute.co.th

บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์

BEYOND ENERGY

รายงานประจำป� 

2561

Achievement of 


